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FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

Capítulo 3 
1. *  2. C  3.  A  4.  A  5. C 

* Respostas:

1. Atividade pessoal. A proposta é que o aluno faça uma “interpretação sociológi-
ca” de um ocorrido especí� co, procurando aplicar conceitos da Sociologia para 
compreendê-lo. O caso tornou-se famoso por colocar vários “sentimentos” 
em discussão. Quanto às regras socialmente aceitas: o uso de uma minissaia 
em espaço de estudo era adequado ou não? Perseguir e xingar uma pessoa 
é justi� cável? Quanto às noções de moralidade: em que medida uma dada 
moralidade pode conviver com outra, diferente, em uma mesma sociedade? 
Questionamentos às noções de moralidade podem ser considerados uma 
forma de violência? Quanto às opiniões dos sujeitos: a soma de “achismos” 
individuais forma uma “opinião geral” sobre o assunto? Como acomodam-se 
socialmente as diferentes formas que cada pessoa tem para julgar o adequa-
do e o inadequado? Recomenda-se que o aluno busque reportagens sobre 
o caso para melhor se munir de informações e, assim, poder lançar um olhar 
sociológico melhor.

2. A teoria sociológica de Max Weber prima pela compreensão da ação social, 
considerando o indivíduo, os condicionantes e os motivadores de suas ações 
como ponto-chave da investigação. Por que as pessoas tomam determinadas 
decisões e não outras? Quais as razões pelas quais uma decisão foi tomada 
em detrimento de outras? Com esse tipo de questionamento, Weber propõe 
uma compreensão do social com base na subjetividade, entendida como um 
elemento da relação entre os indivíduos e a sociedade.

3. A coerção social manifesta-se por meio das leis e das normas, nem sempre 
escritas e de caráter formal, mas amplamente aceitas e inconscientemente 
respeitadas, contrariamente ao que diz a assertiva III, quando a� rma ser uma 
“realidade sui generis”, isto é, singular aos indivíduos. A coerção é uma espécie 
de pressão que as pessoas sofrem para agir de uma dada maneira e não de 
outra, com base em valores morais e/ou tradicionais. O fato social é que devia 
ser considerado como “coisa” passível de análise sociológica e portador da 
capacidade de coerção sobre os indivíduos, o que torna falsa a assertiva IV.

4. “Ação social” é uma categoria weberiana segundo a qual todo comportamento 
é dotado de sentido, motivado por uma subjetividade com vistas a uma dada 
� nalidade. Esse sentido é o que orienta a ação dos indivíduos na sociedade.

5. Para Durkheim, o fato social caracteriza-se pela ocorrência de três aspectos: 
exterioridade, coercitividade e generalidade. A exterioridade dá-se quando as 
normas, os padrões de comportamento e as leis são exteriores ao indivíduo, a 
quem cabe aprendê-los por meio da educação. A coercitividade dá-se quando 
padrões comportamentais da sociedade são impostos aos indivíduos dela 
integrantes, moldando, com isso, suas ações. E a generalidade dá-se quando 
um fato social não ocorre para um indivíduo particular, mas é algo coletivo, 
existente para todo um grupo, toda a sociedade.


